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CAHIER ABV PERSONALIA

(Breda, 1955) is student geweest aan de Academie 
voor Beeldende Vorming te Tilburg. Na zijn studie heeft hij geruime tijd 
gewerkt als docent Beeldende Vorming in het voortgezet onderwijs. Hij 
is ontwikkelaar van nieuwe methodes in het kunstonderwijs en als team-
leider en docent didactiek verbonden aan de Academie voor Beeldende 
Vorming te Tilburg. 

(Nijmegen,1946) studeerde kunstgeschiedenis 
aan de Universiteit van Nijmegen. Na haar afstuderen deed zij ruime 
ervaring op als docente aan het Canisiuscollege aldaar. Daarna is zij tot 
op heden werkzaam aan de Fontys Hogeschool voor Kunsten als docente 
Theorie der Kunsten en intensief betrokken bij de Minor KCO. Bovendien 
is zij coördinator geweest en nu actief lid van de kenniskring van het lecto-
raat Arts in Society.

(Pernis, 1952) werd opgeleid als beeldhouwer aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Zijn werk is opgenomen 
in de collecties van o.a. de Lakenhal in Leiden, Museum Het Valkhof, 
Nijmegen, De Krabbedans Eindhoven, Rotterdamse Kunststichting en het 
Centrum voor Beeldende Kunst aldaar. In 1985 won Cor de Prix de Rome, 
en in 2004 werd hem de Jacob de Hartogprijs toegekend. Ook was hij vele 
jaren als docent verbonden aan de ABV Tilburg.

(Bree (B), 1970) doceert kunstsociologie aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen en bekleedt in het kader van de lecto-
raten in Nederland de leerstoel ‘Kunstpraktijk in de Samenleving’ van de 
Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Pascal Gielen is onder meer auteur 
van ‘Esthetica voor beslissers’ (2001), ‘Kunst in Netwerken’ (2003) en ‘De 
Kunstinstitutie’ (2007).

(Heerlen, 1976) studeerde beeldhouwen aan de 
Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch, de Glasgow School 
of Art en de Rijksacademie in Amsterdam. Hij exposeerde in binnen en 
buitenland, recentelijk in Beelden aan Zee in Den Haag, White Box Ltd in 
New York en op twee locaties in Seoul. Over zijn werk werd in opdracht 
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van Museum Beelden aan Zee een documentaire gemaakt door Sebastiaan 
Lefèvre, student aan de ABV Tilburg.

(Breda,1954) studeerde kunstgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden. Voordien behaalde hij aktes MO-tekenen A 
en B aan de Academie te Tilburg. Tijdens zijn studies heeft zich een sterke 
interesse ontwikkeld in de samenhang tussen de praktijk en de theorie van 
de teken- en schilderkunst. In het bijzonder Gérard de Lairesse (1640-1711) 
en Carl Gustav Carus (1789-1869) staan hierin centraal. Op dit moment 
verzorgt hij een becommentarieerde vertaling van Carus Briefe über land-
schaftmalerei (1819-1839). Tijn Vaes is verbonden aan het Conservatorium 
en de Dansacademie van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg 
alwaar hij het vak Kunst- en Cultuurgeschiedenis verzorgt. Bovendien 
maakt hij deel uit van de Kenniskring van het lectoraat Kunstpraktijk in 
de Samenleving van deze hogeschool. 

vormen sinds September 
2006 samen het ontwerpbureau Studio Jan Koek. Zij studeerden beiden 
af aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in de richting Visuele 
Communicatie.  
 

(Diessen, 1865) werd opgeleid aan de kunstacademie St. 
Joost op de afdeling Schilderen / monumentale vormgeving. Zij studeerde 
in 2010 af aan de verkorte deeltijdopleiding van de ABV Tilburg.
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